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Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 24. децембра 2013. године
на основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07), члана 15.
став 1. тачка 17. и члана 41. став 1. Статута градске општине Врачар („Сл.лист града Београда“,
бр.45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), д о н е л а
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Члан 1.
У Одлуци о организацији Управе градске општине Врачар („Сл.лист града Београда“ бр.
49/10 и 40/12) члан 12. мења се и гласи:
''Одељење за грађевинске и комуналне послове врши послове који се односе на: давање
мишљења на просторне и урбанистичке планове које доноси Град; издавање грађевинске
дозволе за изградњу и реконструкцију објеката или делова објеката до 800м2 бруто развијене
грађевинске површине, пренамену заједничких просторија у стамбени простор, односно
пословни простор, припајање заједничких просторија стану или пословном простору, осим у
поступцима легализације објеката на територији града Београда; издавање употребне дозволе за
објекте за које је издало грађевинску дозволу и решења о одобравању пуштања објеката у
пробни рад; вођење регистра инвеститора; вођење поступка по пријави припремних радова и
издавање потврде о контроли усаглашености изграђених темеља са главним пројектом за
објекте за које је издало грађевинску дозволу; вођење поступка по захтеву за изградњу објеката
и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола и то за изградњу помоћних објеката;
издавање одобрења за извођење радова на инвестиционом одржавању објеката и уклањању
препрека за особе са инвалидитетом, адаптацију и санацију објеката, промену намене објекта,
односно делова објекта са или без извођења грађевинских радова; вођење поступка по захтеву
за утврђивање престанка важења одобрења за изградњу привременог карактера; издавање
решења о уклањању објеката за које је утврђено да је услед дотрајалости или већих оштећења
угрожена њихова стабилност и да представљају опасност за живот и здравље људи, за суседне
објекте и безбедност саобраћаја; издавање уверења о физичким деловима објекта и уверења о
структури станова на територији градске општине; одлучује о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште,
тезге и други покретни мобилијар) и балон хала спортске намене у складу са прописима града
Београда; одређује односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на мало ван
продајног објекта у складу са Плановима постављања привремених и покретних привремених
објеката на јавним површинама које доноси Скупштина градске општине, као и време и начин
те трговине у складу са законом; праћење стања и предузимање мера за заштиту и унапређење
животне средине на подручју градске општине; израду и спровођење акционих и санационих
планова од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине, а у складу са
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актима града Београда; предлагање мера за уређење зелених површина и дечијих игралишта,
објеката јавне расвете и слично; издавање одобрења за сечу или орезивање стабала на јавним
површинама градске општине; праћење и утврђивање стања и давање стручних мишљења на
нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада; покретање иницијативе код
надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за
ефикасно остваривање права и интереса грађана и од значаја за рад Одељења и Управе градске
општине у целини; израду нацрта одлука и других аката и обављање послова стручног
опслуживања Скупштине градске општине и њених радних тела, председника/председнице
градске општине и Већа градске општине из делокруга рада Одељења и вршење других послова
утврђених законом и другим прописима из делокруга рада Одељења.“
Члан 2.
У члану 13. Одлуке речи: „вођење поступка по захтевима странака за закључење уговора
о откупу станова и вођење евиденције о закљученим уговорима о откупу“ замењују се речима:
„вођење поступка по захтевима странака за закључење анекса уговора о откупу станова и
вођење евиденције о закљученим уговорима о откупу ако је уговор о откупу закључен са
градском општином Врачар“, а речи: „отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у
јавној својини, у складу са законом и одлуком града, ради изградње објеката до 800м2 бруто
развијене грађевинске површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта
непосредном погодбом у поступку легализације“ замењују се речима: „на основу акта
градоначелника, у име и за рачун града, спровођење поступка јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда за давање у закуп, односно отуђење, грађевинског земљишта у
јавној својини града ради изградње објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине,
као и поступак давања у закуп односно отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града
непосредном погодбом ради легализације објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске
површине, у складу са законом и актима града“, док се речи: „решава по захтевима за поништај
правоснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; решава по
захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на
коришћење ради изградње, односно последњу измену решења донео надлежни орган општине;“
бришу.
Члан 3.
У члану 14. Одлуке, иза речи: „чије дете не похађа“ додају се речи: „припремни
предшколски програм, није благовремено уписано и не похађа“, речи: „организација инвалида“
замењују се речима: „организацијама особа са инвалидитетом“, а речи: „праћење и
обезбеђивање услова за функционисање Канцеларије за младе“ замењују се речима: „пружање
помоћи у стручним, административно-техничким и организационим пословима које обављају
Канцеларија за националне мањине, Канцеларија за равноправност полова и Канцеларија за
младе“.
Члан 4.
У члану 15. Одлуке бришу се речи: „вођење бирачких спискова“.
Члан 5.
Члан 18. мења се и гласи:
„Служба за скупштинске послове врши: стручне, саветодавне и организационе послове
за Скупштину градске општине, председника/председницу градске општине, Веће градске
општине, као и све или појединачне послове за Скупштину градске општине,
председника/председницу градске општине, Веће градске општине и друге органе, a који се
односе на припрему седница и обраду аката усвојених на седницама; чува изворна документа
Скупштине градске општине, председника/председнице градске општине и Већа градске
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општине и води евиденцију о одржаним седницама Скупштине градске општине, Већа градске
општине и радних тела Скупштине за које обавља послове стручног опслуживања; води
евиденцију о поклонима функционера и доставља је Агенцији за борбу против корупције;
доставља Агенцији за борбу против корупције обавештења за лица која врше јавну функцију, а
која се односе на њихово ступање на функцију и престанак функције; разматра представке и
притужбе грађана/грађанки; спроводи мере утврђене Планом интегритета градске општине;
организује и координира комуникацију са грађанима/грађанкама, удружењима, установама и
органима градске и републичке управе; сарађује са политичким странкама; врши послове
избора и именовања; обезбеђује јавност рада Скупштине градске општине и Већа градске
општине, информисање одборника/одборница у Скупштини градске општине; формира и
ажурира базу података о извештавању медија о раду органа градске општине; ажурира
Информатор о раду и уређује интернет презентацију градске општине; сарађује са другим
општинама и градовима у земљи и иностранству и обавља послове везане за организацију
акција, изложби и манифестација од значаја за градску општину; послове протокола,
административно техничке послове за потребе изабраних, именованих и постављених лица;
обавља послове стручног опслуживања радних тела Скупштине и других тела чији рад прати и
друге послове по налогу председника/председнице градске општине, председника/председнице
Скупштине градске општине, секретара/секретарке Скупштине градске општине и
начелника/начелнице Управе градске општине.“
Члан 6.
Задужује се Комисија за прописе, управу и административно-мандатна питања
Скупштине градске општине Врачар да на основу усвојених измена и допуна утврди пречишћен
текст Одлуке о организацији Управе градске општине Врачар.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-77/2013-VIII/12 - 24. децембар 2013. године

ПРЕДСЕДНИЦА
др Тијана Благојевић,с.р.
Тачност преписа оверава:
Секретарка
Биљана Мировић

Ознака: П2.01-2

Страна 3 од 3

